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สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในจังหวัดภาคเหนือ
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัด
ภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน พิษณุโลก และนครสวรรค์ พบว่า สถานการณ์ตลาดที่
อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายใน ภาคเหนือ 5 จังหวัด ครึ่งแรกปี 2565 ในด้านอุปทานพร้อมขายต้นงวด หรือ Total
Supply มีจานวนโครงการ จานวนหน่วย และมูลค่า เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY) มีโครงการเปิ ดขายใหม่
(New Supply) เพิ่มขึน้ ทัง้ จานวนโครงการ จานวนหน่วย และมูลค่า โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นจังหวัดสาคัญของ
ภาคเหนือ มีอตั ราขยายตัวของจานวนหน่วยและมูลค่าโครงการเปิ ดขายใหม่มากที่สดุ
ดร.วิ ชั ย วิ รัต กพั นธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยว่า การสารวจโครงการที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 5 จังหวัด ครึง่ แรกปี 2565 พบว่ามีจานวน 19,789
หน่วย มูลค่า 76,182 ล้านบาท ในจานวนดังกล่าวแบ่งเป็ นโครงการอาคารชุด 2,656 หน่วย มูลค่า 7,552 ล้านบาท เป็ น
โครงการบ้านจัดสรร 17,133 หน่วย มูลค่า 68,629 มีโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด 3,000 หน่วย มูลค่า 12,644 ล้านบาท มี
โครงการขายได้ใหม่ จ านวน 2,950 หน่วย มูล ค่า 10,537 ล้านบาท ส่ง ผลให้มี หน่วยเหลือขาย 16,839 หน่วย มูลค่า
65,645 ล้านบาท
“ทิศทางการฟื ้ นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในภาคเหนื อ เชื่ อว่าจะขยายตัวเฉพาะในพืน้ ที่ท่ีส าคัญเช่ นจัง หวั ด
เชียงใหม่ โดยจะมีการขยายตัวทัง้ ในส่วนของหน่วยเปิ ดตัวใหม่และหน่วยขายได้ใหม่ ในขณะที่อัตราดูดซับอยู่ในระดับ
ทรงตัว และเป็ นที่น่าสังเกตว่าอัตราดูดซับโครงการอาคารชุดยังคงดีกว่า 4 จังหวัดในพืน้ ที่เดียวกัน ซึ่งอัตราดูดซับยังคง
อยู่ในระดับต่าทั้งที่ไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ โดยการฟื ้ นตัวยังจึงยังคงอยู่ในกลุ่มโครงการบ้านจัดสรรเป็ นหลัก และ
ผูป้ ระกอบการเริ่มพัฒนาโครงการบ้านแฝดมากขึน้ เนื่องจากราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ ้ นบ้านแฝดจึงเป็ นทางเลือกให้ผู้
ซือ้ บ้านยอมรับราคาขายได้ แม้ภาพรวมตลาดยังคงไปได้แต่ในครึง่ ปี หลังถือเป็ นช่วงเวลาที่น่าจับตา เนื่องจากมีปัจจัยลบ
เข้ามากระทบทัง้ ต้นทุนการก่อสร้างและกระทบทัง้ ด้านกาลังซือ้ ”
ด้านอุปทาน ในช่วงครึ่งแรกปี 2565 ที่อยู่อาศัยเสนอขายทัง้ หมดเพิ่มขึน้ จากช่วงครึ่งแรกปี 2564 โดยเพิ่มขึน้ ทัง้
จานวนหน่วย และมูลค่า ทัง้ นีจ้ านวนหน่วยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.01 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.47 เมื่อเทียบกับจานวนหน่วย
เสนอขายทัง้ หมด ณ ครึ่งแรกปี 2564 ขณะที่หน่วยเสนอขายเพิ่มขึน้ โดยมี โครงการใหม่เข้าสู่ตลาดจานวน 3,000 หน่วย
มูลค่า 12,644 ล้านบาท จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ จากครึง่ แรกปี 2564 ร้อยละ 245.22 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 414.57 โดยเป็ น
โครงการอาคารชุดเพียง 772 หน่วย มูลค่า 2,446 ล้านบาท เป็ นโครงการบ้านจัดสรร 2,228 หน่วย มูลค่า 10,198 ล้าน
บาท
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เมื่อพิจารณาภาพโดยรวมจะพบว่าโครงการอาคารชุดเปิ ดขายใหม่ในช่วงครึง่ แรกปี 2565 โดยส่วนใหญ่มีเพียง 2
ทาเลคือ ในเมืองเชียงใหม่ และทาเลมหาวิทยาลัยพายัพ ขณะที่โครงการบ้านจัดสรรกระจายอยู่ในหลายทาเล เช่น ทาเล
แม่รมิ สารภี และทาเลบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด
โดย 5 ทาเล ที่มีโครงการเสนอขายมากที่สุดในภาคเหนือ คือ อันดับ 1 ทาเลแม่โจ้ จานวน 1,855 หน่วย มูลค่า
โครงการ 5,156 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลสันทราย จานวน 1,671 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,708 ล้านบาท อันดับ 3 ทาเล
สารภี จานวน 1,670 หน่วย มูลค่าโครงการ 6,142 ล้านบาท อันดับ 4 ทาเลสนามบิน-แม่ฟ้าหลวง จานวน 1,439 หน่วย
มูลค่าโครงการ 5,099 ล้านบาท และอันดับ 5 ทาเลบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด จานวน 1,306 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,679
ล้านบาท
สาหรับสถานการณ์หน่วยเหลือขายในภาคเหนือ ณ ครึ่งแรกปี 2565 มีจานวน 16,839 หน่วย เพิ่มขึน้ จากครึ่ง
แรกปี 2564 ร้อยละ 7.2 มูลค่า 65,645 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.6 เป็ นโครงการอาคารชุด 1,768 หน่วย มูลค่า 4,938
ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มีอาคารชุดเหลือขายมากยังคงเป็ นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 โซนในเมืองเชียงใหม่ 432 หน่วย
มูลค่าโครงการ 1,562 ล้านบาท อันดับ 2 โซนสันทราย 362 หน่วย มูลค่าโครงการ 964 ล้านบาท อันดับ 3 โซนหางดง
ตอนบน 286 หน่วย มูลค่าโครงการ 894 ล้านบาท
ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายรวม 15,071 หน่วย มูลค่า 60,707 ล้าน อันดับ 1 โซนแม่โจ้
1,684 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,685 ล้านบาท อันดับ 2 โซนสนามบิน-ม.แม่ฟ้าหลวง จานวน 1,320 หน่วย มูลค่าโครงการ
4,867 ล้านบาท อันดับ 3 โซนสารภี 1,289 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,941 ล้านบาท ซึ่งจะสังเกตได้ว่าหน่วยที่เหลือขาย
ส่วนใหญ่จะเป็ นประเภทบ้านเดี่ยว
ด้ า นอุ ป สงค์ พบว่า ในช่ วงครึ่ง แรกปี 2565 มี ท่ีอยู่อาศัย ขายได้ใหม่ 2,950 หน่วย มูลค่า 10,537 ล้านบาท
แบ่งเป็ นโครงการอาคารชุดเพียง 888 หน่วย มูลค่า 2,614 ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มียอดอาคารชุดขายได้ใหม่มากสูงสุด 3
อันดับแรกคือ อันดับ 1 โซนในเมืองชียงใหม่ 455 หน่วย มูลค่า 1,557 ล้านบาท อันดับ 2 โซนสันทราย 140 หน่วย มูลค่า
387 ล้านบาท อันดับ 3 โซนหางดงตอนบน จานวน 107 หน่วย มูลค่า 270 ล้านบาท
ในขณะที่ยอดขายได้ใหม่ของโครงการบ้านจัดสรร 2,062 หน่วย มูลค่า 7,923 ล้านบาท โดยทาเลที่มีการขาย
บ้านจัดสรรสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 โซนสารภี 211 หน่วย มูลค่า 723 ล้านบาท อันดับ 2 โซนสันทราย 198 หน่วย
มูลค่า 724 ล้านบาท อันดับ 3 โซนแม่โจ้ 171 หน่วย มูลค่า 471 ล้านบาท
จากการสารวจพบว่ามีการเปิ ดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม่โดยมีจานวน 772 หน่วย คิด
เป็ นมูลค่า 2,446 ล้านบาท บ้านจัดสรรกระจายทั้ง 5 จังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่เปิ ดขายมากที่สุด จานวน 1,698 หน่วย
มูลค่า 8,372 ล้านบาท
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราดูดซับ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 อัตราดูด
ซับรวมทุกประเภทอยู่ท่ีรอ้ ยละ 2.5 และระดับราคาที่มีอตั ราดูดซับดีท่ีสุด อยู่ในกลุ่มของบ้านเดี่ยว โดยอัตราดูดซับ อยู่ท่ี
ร้อยละ 2.3 ขณะที่อตั ราดูดซับอาคารชุดอยู่ท่รี อ้ ยละ 5.6
โดยทาเลที่มีอัต ราดูด ซับ สูง สุด 5 อัน ดับ แรกประเภทโครงการอาคารชุด อัน ดับ ที่ 1 ทาเลเลีย บทางรถไฟ
อัตราดูดซับร้อยละ 9.2 อันดับ 2 ทาเลในเมืองเชียงใหม่ อัตราดูดซับ ร้อยละ 8.5 อันดับ 3 ทาเลในเมืองพิษณุโ ลก
อัตราดูดซับ ร้อยละ 5.0 อันดับ 4 ทาเลสวรรค์วิถี อัตราดูดซับร้อยละ 4.9 และอันดับ 5 ทาเลสันทราย อัตราดูดซับ
ร้อยละ 4.6
ปี 2565 ภาพรวมภาคเหนือ
สาหรับปี 2565 ศูนย์ขอ้ มูล อสัง หาริมทรัพ ย์ ประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ โดยคาดการณ์
ว่า จะมีโ ครงการเปิ ด ตัว ใหม่จานวน 4,793 หน่ว ย เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 68.4 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ซึ่ง มีจานวน 2,847
หน่ว ย โดยมีม ูล ค่า การเปิ ด ตัว ใหม่จานวน 14,490 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 46.4 เมื่อ เทีย บกับ ปี ก่อ นหน้า ซึ่ง มี
มูลค่า 9,897 หน่วย มีจานวนหน่วยขายได้ใหม่ 5,183 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจานวน
4,718 หน่ว ย มูล ค่า ขายได้ใ หม่ 17,037 ล้า นบาทลดลงร้อ ยละ -1.7 เมื่อ เทีย บกับ ปี ก่อ นหน้า ซึ่ง มีม ูล ค่า 17,334
ล้านบาท
โดยมีห น่ว ยเหลือ ขาย 17,242 หน่ว ย เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 13.1 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ซึ่ง มีจานวน 15,243
หน่วย มูลค่าหน่วยเหลื อขาย 60,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.8 โดยเพิ่มจาก 56,996 ล้านบาท ในขณะที่อัต รา
ดูดซับในกลุ่ม โครงการแนวราบลดลงมาอยู่ ท่ีร อ้ ยละ 1.9 แต่อาคารชุดอัตราดูดซับจะปรับเพิ่มจากร้อยละ 2.7 ในปี
2564 เป็ นร้อยละ 3.0 ในปี 2565
เมื่อ พิจ ารณารายพื น้ ที่ศูน ย์ข อ้ มูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ คาดการณ์ว่า ในปี 2565 จัง หวัด เชีย งใหม่ จะมีที่อ ยู่
อาศัยเปิ ดขายใหม่ เข้าสู่ตลาดจานวน 2,869 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 96.5 มูลค่า 8,670 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อ ย
ละ 63.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนจานวนหน่วยขายได้ใหม่ คาดว่าจะมีจานวน 3,895 หน่วย มูลค่า 12,968 ล้าน
บาท จานวนหน่ว ยเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 31.9 มูล ค่าเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 13.4 เมื่ อเทีย บกับ ปี 2564 และจานวนหน่ว ยเหลื อ
ขายคาดว่า จะมีจานวน 10,835 หน่วย มูล ค่า 41,908 ล้านบาท จานวนหน่ว ยเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 23.5 มูลค่าเพิ่ม ขึ น้
ร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับปี 2564
จัง หวัด เชีย งราย คาดการณ์ว่า จะมีที่ อ ยู่อ าศัย เปิ ด ขายใหม่เ ข้า สู่ต ลาดจ านวน 1,013 หน่ว ย มูล ค่า
3,412 ล้านบาท จานวนหน่ว ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 197.9 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 237.5 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนจานวน
หน่วยขายได้ใหม่ค าดว่า จะมีจานวน 630 หน่วย มูลค่า 2,181 ล้านบาท จานวนหน่ว ยลดลงร้อ ยละ -5.3 มูล ค่า
ลดลงร้อ ยละ -17.9 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 และจานวนหน่ว ยเหลือ ขายคาดว่า จะมีจานวน 2,413 หน่ว ย มูล ค่า
9,762 ล้านบาท จานวนหน่ว ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.2 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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จังหวัด พิษ ณุ โ ลก คาดการณ์ว่าจะมีที่ อยู่อ าศัยเปิ ดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจานวน 488 หน่วย มูลค่า 1,362
ล้านบาท จานวนหน่วยลดลงร้อยละ -32.9 มูลค่าลดลงร้อยละ -50.0 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนจานวนหน่ว ยขาย
ได้ใหม่ค าดว่าจะมีจานวน 389 หน่วย มูล ค่า 1,166 ล้านบาท จานวนหน่ว ยลดลงร้อ ยละ -49.9 มูลค่า ลดลงร้อ ย
ละ -51.8 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 และจานวนหน่ว ยเหลือ ขายคาดว่า จะมีจานวน 3,158 หน่ว ย มูล ค่า 9,168 ล้า น
บาท จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.3 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2564
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